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BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

Denne betænkning fokuserer på medlemsstaternes gennemførelse af grænseprocedurer. 
Artikel 43 i direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af 
international beskyttelse (direktivet om asylprocedurer) indfører grænseprocedurer som en 
mulighed, medlemsstaterne kan bruge som en del af det fælles europæiske asylsystems 
funktion. Når en asylansøgning indgives ved grænsen eller i et transitområde, kan 
medlemsstaterne på visse betingelser behandle ansøgningen på disse steder. 

Betænkningens formål

Hovedformålet med betænkningen er at gøre det muligt for Parlamentet at træffe 
evidensbaserede, informerede beslutninger i de kommende forhandlinger om migrations- og 
asylpagten, hvor grænseprocedurerne spiller en afgørende rolle. Grænseprocedurerne spiller 
en central rolle i forslaget til pagten. Kommissionen har imidlertid aldrig bestræbt sig på at 
vurdere, hvordan de bliver gennemført for at finde ud af, om deres mål er blevet nået, og for 
at afgøre, hvilke konklusioner der skal drages i forbindelse med ny lovgivning. 

Konsekvensanalyser udgør en central del af Kommissionens dagsorden for bedre regulering, 
som har til formål at udforme og evaluere EU's politikker, så de kan nå deres mål på den mest 
effektive måde. Men Kommissionen har endnu ikke offentliggjort en rapport om 
gennemførelsen af direktivet om asylprocedurer og har dermed tilsidesat sine 
rapporteringsforpligtelser i henhold til direktivets artikel 50. Desuden manglede der i 2016, da 
Kommissionen foreslog en reform af direktivet om asylprocedurer, en konsekvensanalyse. 
Det samme gælder for det nyligt offentliggjorte ændrede forslag (COM(2020)0611). 

Denne betænkning har hverken til hensigt at erstatte Kommissionens forsinkede omfattende 
konsekvensanalyse af direktivet om asylprocedurer og heller ikke at vurdere Kommissionens 
nye forslag. I stedet sigter den mod at give en vis indsigt i, hvordan medlemsstaterne 
gennemfører grænseprocedurer inden for rammerne af direktivet om asylprocedurer, samt 
hvilke udfordringer og gennemførelsesmæssige mangler der findes. Dette skal gøre det muligt 
for Parlamentet at træffe informerede og evidensbaserede beslutninger i de kommende 
forhandlinger om det ændrede forsalg til forordning om asylprocedurer.

Betænkningen er baseret på EPRS' konsekvensanalyse fra november 2020, som indeholder en 
komparativ analyse af anvendelsen af artikel 43 i direktivet om asylprocedurer samt en 
juridisk vurdering af medlemsstaternes gennemførelse og anvendelse af denne artikel. Det 
oprindelige udkast til betænkning er baseret på foreløbige resultater af disse undersøgelser. 
Ordføreren kan fremsætte ændringsforslag til udkastet til betænkning for at tilpasse 
betænkningen til den endelige konsekvensanalyse. 

Grænseprocedurer er dårligt definerede

EPRS' vurdering viser, at grænseprocedurer er et dårligt defineret begreb i EU's 
asyllovgivning. Det giver anledning til alvorlig bekymring i forbindelse med deres 
anvendelse, navnlig med hensyn til grundlæggende rettigheder og proceduremæssige 
garantier. 

Grænseprocedurer udgør en undtagelse fra den lovbestemte regel om, at asylansøgere i 
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henhold til direktivet om asylprocedurer har ret til at forblive på en medlemsstats område, 
herunder ved grænsen eller i et transitområde. Direktivet om asylprocedurer begrænser derfor 
nøje grænseprocedurerne til et bestemt antal tilfælde. EU-lovgiveren ønskede desuden en 
snæver fortolkning ved at fremhæve, at så længe en ansøger kan give en tilfredsstillende 
redegørelse herfor, bør manglende dokumenter ved indrejsen eller anvendelse af falske 
dokumenter ikke i sig selv medføre en automatisk anvendelse af en grænseprocedure eller en 
fremskyndet procedure (betragtning 21 i direktivet om asylprocedurer). I praksis giver 
direktivet om asylprocedurer medlemsstaterne for meget plads til en "à la carte"-brug af 
grænseprocedurer, ofte langt ud over de grænser, der er fastsat i direktivet. 

Nogle medlemsstater undersøger, om asylansøgninger kan behandles ved grænseprocedurer, 
og nogle undersøger også deres substans. Nogle medlemsstater undersøger Dublinsager ved 
grænseprocedurer, mens andre ikke gør det. Nogle medlemsstater yder international 
beskyttelse ved en grænseprocedure, mens andre giver ansøgere adgang, når de anerkender, at 
en asylansøger kan være berettiget til international beskyttelse. Desuden anvender flere 
medlemsstater grænseprocedurer på en langt mere omfattende måde end den, der er fastsat i 
direktivet om asylprocedurer, og nogle kanaliserer endda alle asylansøgninger, der indgives 
ved grænsen, over i en grænseprocedure. Derudover anvender nogle medlemsstater 
grænseprocedurer uden at kvalificere dem som sådanne i national ret. 

Frihedsberøvelse som hovedregel i grænseprocedurer

Grænseprocedurer er ofte baseret på den retlige fiktion om ikke-indrejse, dvs. en formodning 
om, at grænseproceduren finder sted forud for eller i forbindelse med en afgørelse om 
ansøgerens ret til at indrejse på en medlemsstats område. Dette har alvorlige konsekvenser for 
asylansøgerne. I alle de tilfælde, der analyseres i EPRS' vurdering, medfører 
grænseprocedurer en de facto tilbageholdelse af asylansøgere. 

Tilbageholdelse og frihedsberøvelse har en alvorlig indvirkning på en persons grundlæggende 
rettigheder. EU-retten og den internationale menneskerettighedslovgivning fastsætter derfor 
høje tærskler for frihedsberøvelse af asylansøgere. Artikel 26 i direktivet om asylprocedurer 
forbyder frihedsberøvelse af en person alene med den begrundelse, at vedkommende er 
ansøger. Direktiv 2013/33/EU (direktivet om modtagelsesforhold) indeholder en udtømmende 
liste over grunde til frihedsberøvelse og garantier for frihedsberøvede. 

Men i grænseprocedurer ignoreres disse tærskler og beskyttelsesforanstaltninger ofte. Som 
regel frihedsberøver medlemsstaterne de facto asylansøgere, ofte uden en nødvendighedstest 
eller uden alternativer til frihedsberøvelse. I mange tilfælde har asylansøgere ikke adgang til 
de beskyttelsesforanstaltninger, der gælder for asylansøgere, som tilbageholdes i de nationale 
procedurer. Flere medlemsstater tilbageholder de facto asylansøgere baseret på fiktionen om 
ikke-indrejse uden at anerkende det som frihedsberøvelse. Følgelig har asylansøgere, der 
frihedsberøves under en sådan grænseprocedure, ikke engang adgang til grundlæggende 
proceduremæssige garantier såsom en retslig prøvelse af deres frihedsberøvelse. Dette er så 
meget desto mere bekymrende, da forholdene under frihedsberøvelse ved grænserne ofte er 
utilstrækkelige. I tilfælde af et stort antal ankomster, f.eks. på de græske øer, fører 
grænseprocedurerne til direkte umenneskelige forhold.

I tilfælde af at asylansøgere de facto tilbageholdes ved grænsen, bør frihedsberøvelse altid 
være fastsat ved lov, og de samme proceduremæssige garantier bør anvendes på asylansøgere, 
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der tilbageholdes i nationale procedurer. Asylansøgere bør under alle omstændigheder ikke 
frihedsberøves som standard. 

Nægtelse af indrejse

Personer skal have mulighed for at indgive en asylansøgning ved grænsen. Hvis der er tegn 
på, at en person ved de ydre grænser ønsker at ansøge om international beskyttelse, skal 
medlemsstaterne underrette den pågældende person om muligheden for at gøre dette og sørge 
for tolkning for at lette adgangen til asylproceduren. 

Der er imidlertid talrige forlydender om, at personer nægtes indrejse eller sendes tilbage i 
forbindelse med grænseprocedurer, uden at deres beskyttelsesbehov vurderes, eller uden 
registrering af deres asylansøgninger. Dette udgør en alvorlig overtrædelse af EU-retten og 
folkeretten. 

For at forhindre en sådan ulovlig praksis og sikre, at medlemsstaterne overholder EU-retten 
og folkeretten ved de ydre grænser, bør der etableres uafhængige overvågningsmekanismer. I 
overensstemmelse med Agenturet for Grundlæggende Rettigheders (FRA's) vejledning om 
grænsekontrol bør medlemsstaterne være forpligtet til at give overvågningsorganer adgang til 
grænsefaciliteter for at sikre en effektiv beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og 
systematisk indberetning af overtrædelser. Medlemsstaterne bør også sikre effektiv 
efterforskning og sanktionering af alle påstande. 

Sårbarhedsvurdering 

Det er bekymrende, at medlemsstaterne ikke har indført passende mekanismer til at 
identificere personer med særlige behov for at fritage dem fra grænseproceduren. EPRS' 
vurdering viser, at der mangler reelle og effektive mekanismer til identificering af sårbarhed i 
alle de undersøgte lande, og at flere medlemsstater slet ikke har nogen mekanisme. Personer 
med usynlige sårbarheder, f.eks. ofre for tortur eller seksuelt misbrug, bliver næsten aldrig 
identificeret ved en grænseprocedure. Manglen på passende identifikationsmekanismer 
medfører, at særlige proceduremæssige garantier og passende støtte i praksis ofte er 
meningsløs. Dette er særligt bekymrende for børn og rejser spørgsmål om overholdelse af 
barnets tarv som fastsat i artikel 24, stk. 2, i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Børn 
og deres familier bør derfor generelt undtages fra grænseprocedurer. 

Proceduremæssige garantier og retfærdige grænseprocedurer

EPRS' vurdering viser, at der er betydelige problemer med de proceduremæssige garantier i 
alle de medlemsstater, der er blevet undersøgt. Ansøgerne skal oplyses om deres rettigheder 
og om asylproceduren, og de skal have effektiv adgang til organisationer og personer, der yder 
rådgivning. I praksis er dette sjældent tilfældet. Mange medlemsstater har i deres lovgivning 
fastsat retten til gratis juridisk bistand i grænseprocedurer i første instans, selv om de ikke er 
forpligtet hertil. Korte tidsfrister og (de facto) frihedsberøvelse forhindrer imidlertid ofte 
effektiv adgang til juridisk bistand. Asylansøgerne kan ikke kontakte en advokat på grund af 
manglende kommunikationsmidler, advokaterne får ikke tilstrækkelig tid til at forberede 
klagen eller en høring med deres klient, eller der mangler ganske enkelt kvalificerede 
advokater. NGO'er kan ofte ikke udfylde hullet på grund af deres begrænsede eller 
fuldstændige manglende adgang til faciliteter ved grænserne. Tolkning er ofte ikke til 
rådighed eller for dårlig eller vanskelig, når den foretages telefonisk. Desuden informeres 
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ansøgerne ofte ikke systematisk om asylproceduren og deres rettigheder. 

Grænseprocedurernes karakter gør det vanskeligt at give fuldstændige proceduremæssige 
garantier i praksis. Deres effektivitet undermineres af en kombination af (de facto) 
frihedsberøvelse og kortere tidsfrister i grænseprocedurerne. Medlemsstaterne fastsætter 
typisk meget korte frister – ofte kun nogle få dage – også for appelproceduren, hvilket 
krænker retten til effektive retsmidler på grund af den begrænsede adgang til bistand og til 
omverdenen. Dette er så meget desto mere bekymrende, da direktivet om asylprocedurer ikke 
sikrer opsættende virkning for en klage. 

For så vidt angår den hurtige grænseprocedure på de græske øer har FRA, FN's 
højkommissær for flygtninge og FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder 
alle givet udtryk for alvorlig bekymring med hensyn til de proceduremæssige garantier og 
udfordringer i forbindelse med grundlæggende rettigheder, som synes at være næsten 
uovervindelige.

Grænseprocedurerne er karakteriseret ved det uundgåelige dilemma mellem ikke at have nok 
tid til en retfærdig procedure og ønsket om at sikre, at ansøgerne frihedsberøves i kortest 
mulig tid. De bidrager derfor ikke til målene i direktivet om asylprocedurer. Derfor bør 
medlemsstaterne generelt afstå fra at anvende grænseprocedurer og bør under ingen 
omstændigheder være forpligtet til at anvende grænseprocedurer. I grænseprocedurer kan 
medlemsstaterne enten ikke sikre en retfærdig procedure, eller de krænker ansøgernes 
grundlæggende rettigheder ved at tilbageholde dem i lange perioder. 

Hvis grænseprocedurerne ikke desto mindre anvendes, bør de begrænses strengt til tilfælde, 
der er mindre komplekse, f.eks. tilfælde, hvor ansøgeren har fået international beskyttelse i en 
anden medlemsstat eller stat eller kun vedrører elementer, der ikke er relevante for 
behandlingen af en asylprocedure. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU 
af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international 
beskyttelse
(2020/2047(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, der blev vedtaget af 
FN's Generalforsamling i 1948, og den internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder,

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK),

– der henviser til konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen hertil 
fra 1967, navnlig retten til non-refoulement,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 og 47,

– der henviser til den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration, som blev 
vedtaget af FN's Generalforsamling den 19. december 2018,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 
om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse1 (direktivet 
om asylprocedurer),

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante retspraksis,

– der henviser til Kommissionens forslag af 13. juli 2016 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse 
i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467),

– der henviser til det ændrede forslag af 23. september 2020 til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om 
ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2020)0611),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. april 2020 med titlen "Covid-19: 
Vejledning om gennemførelsen af de relevante EU-bestemmelser på området asyl- og 
tilbagesendelsesprocedurer og om genbosætningsprocedurerne" (C(2020)2516),

– der henviser til vurderingen af gennemførelsen på europæisk plan fra Europa-
Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) fra november 2020 om gennemførelsen af 

1 EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60.
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artikel 43 i direktiv 2013/32/EU,

– der henviser til Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO) undersøgelse fra september 
2020 med titlen "Grænseprocedurer for asylansøgninger i EU+-lande",

– der henviser til 2020-rapporten om grundlæggende rettigheder fra Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA),

– der henviser til FRA's udtalelse nr. 3/2019 af 4. marts 2019 med titlen "Opdatering af 
udtalelse af 2016 fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
om grundlæggende rettigheder i de hotspots, der er oprettet i Grækenland og Italien",

– der henviser til de anbefalede principper og retningslinjer om menneskerettigheder ved 
internationale grænser fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder,

– der henviser til udkastet fra 2016 til en interinstitutionel aftale om bedre lovgivning 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-
Kommissionen,

– der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om fortolkning og gennemførelse af den 
interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning2,

– der henviser til betænkning af 22. maj 2018 fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af 
direktiv 2013/32/EU,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 
til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for tilladelse 
til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Kommissionen aldrig har vurderet gennemførelsen af direktivet om 
asylprocedurer på trods af sin retlige rapporteringsforpligtelse;

Generelle bemærkninger

1. beklager, at der ikke er foretaget en vurdering af gennemførelsen, og opfordrer 
Kommissionen til straks at foretage en sådan vurdering, da den skulle have foreligget 
allerede i 2017;

2. minder om, at det er vigtigt at anvende en evidensbaseret tilgang for at sikre en 
sammenhængende politik;

Anvendelsesområde

3. fremhæver, at grænseprocedurer udgør en undtagelse fra den lovbestemte regel om, at 
asylansøgere har ret til at indrejse på en medlemsstats område, og kun kan anvendes i de 

2 EUT C 76 af 9.3.2020, s. 86.
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specifikke tilfælde, der er fastsat i direktivet om asylprocedurer; påpeger, at EU-
lovgiverne har ønsket en snæver fortolkning af disse sager; beklager, at nogle 
medlemsstater anvender grænseprocedurer i langt større omfang;

Fiktionen om ikke-indrejse og frihedsberøvelse

4. understreger, at artikel 9, stk. 1, i direktivet om asylprocedurer forpligter 
medlemsstaterne til at tillade, at ansøgere forbliver på deres område, herunder ved 
grænsen eller i et transitområde;

5. bemærker, at grænseprocedurer ofte er baseret på den retlige fiktion om ikke-indrejse, 
dvs. en formodning om, at grænseproceduren finder sted forud for en afgørelse om en 
ansøgers ret til at rejse ind på området;

6. fremhæver, at personer, der er genstand for en grænseprocedure, som regel reelt 
tilbageholdes;

7. gentager, at medlemsstaterne ikke må frihedsberøve en person alene med den 
begrundelse, at vedkommende er ansøger, og minder om, at ansøgere kun må 
frihedsberøves, hvis andre mindre indgribende foranstaltninger ikke kan anvendes; 
beklager, at der næsten ikke er blevet udviklet og anvendt alternativer til 
frihedsberøvelse i grænseprocedurer;

8. finder det meget problematisk, at nogle medlemsstater reelt anvender grænseprocedurer 
uden at anerkende dem som sådanne i henhold til national ret, da dette kan føre til 
utilstrækkelig beskyttelse mod en sådan frihedsberøvelse; understreger, at enhver 
frihedsberøvelse altid bør være foreskrevet ved lov;

9. minder om, at EU-Domstolen i de forenede sager C-924/19 PPU og C-925/19 PPU 
afviste argumentet om, at det ikke udgør frihedsberøvelse, hvis en ansøger kan forlade 
et transitområde i retning af et tredjeland;

Nægtelse af indrejse

10. er dybt bekymret over, at der i forbindelse med grænseprocedurer er rapporteret talrige 
tilfælde, hvor personer nægtes indrejse, uden at deres asylansøgninger registreres, både 
ved de ydre og de indre grænser; gentager, at automatisk nægtelse af indrejse, 
refoulement og kollektive udvisninger er forbudt i henhold til EU-retten og folkeretten;

11. mener, at det er vigtigt at oprette uafhængige overvågningsorganer, og opfordrer 
medlemsstaterne til at give dem adgang til grænsefaciliteter for at sikre en effektiv 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og den systematiske indberetning af 
krænkelser i overensstemmelse med FRA's vejledning om grænsekontrol;

Fritagelse af uledsagede mindreårige og sårbare ansøgere fra grænseproceduren

12. bemærker, at medlemsstaterne i henhold til artikel 24, stk. 3, i direktivet om 
asylprocedurer, når ansøgere har behov for særlige proceduremæssige garantier, skal 
afholde sig fra at anvende grænseproceduren, hvis sådanne garantier ikke kan 
tilvejebringes inden for dens rammer;
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13. understreger, at der i de fleste af de undersøgte medlemsstater mangler mekanismer til 
at identificere sårbare personer, og at de, når de findes, ofte kun identificerer synlige 
sårbarheder;

14. minder om, at artikel 25, stk. 6, litra b), i direktivet om asylprocedurer foreskriver et 
meget begrænset antal omstændigheder, der gør det muligt for medlemsstaterne at 
behandle uledsagede mindreåriges ansøgninger ved en grænseprocedure; fremhæver, at 
de medlemsstater, der er blevet undersøgt, mangler tilstrækkelige 
aldersvurderingsmetoder; anbefaler, at børn og deres familier undtages fra 
grænseprocedurer;

Proceduremæssige garantier

15. bemærker, at grænseprocedurerne er hurtige procedurer, og minder om, at ansøgere ved 
grænseprocedurer i henhold til artikel 43 i direktivet om asylprocedurer har samme 
rettigheder og garantier som ansøgere ved normale procedurer;

16. fremhæver, at der i alle de undersøgte medlemsstater blev rapporteret om betydelige 
problemer med hensyn til adgang til og kvaliteten af juridisk bistand; understreger, at 
gratis juridisk bistand er afgørende for at sikre oplysninger af bedre kvalitet i personlige 
samtaler og forbedre beslutningstagningen i første instans;

17. beklager, at mange medlemsstater inden for rammerne af grænseprocedurer ikke 
regulerer adgangen til NGO'er, som spiller en central rolle med hensyn til at sikre 
ansøgernes proceduremæssige rettigheder;

18. bemærker med bekymring, at ansøgerne ofte kun får begrænset adgang til oplysninger 
om grænseprocedurer og deres rettigheder og pligter;

19. erkender, at direktivet om asylprocedurer overlader det til medlemsstaternes skøn at 
afgøre, om klager automatisk har opsættende virkning; minder imidlertid om, at EU-
Domstolen har anerkendt, at en klage over en afgørelse om tilbagesendelse, hvis 
fuldbyrdelse kan udsætte den pågældende tredjelandsstatsborger for en alvorlig risiko 
for refoulement, skal have opsættende virkning;

20. understreger, at grænseprocedurer er karakteriseret ved en kombination af korte 
procedurefrister og reel frihedsberøvelse, hvilket kan påvirke ansøgernes mulighed for 
at nyde godt af de garantier, der er nedfældet i direktivet om asylprocedurer;

21. anbefaler, at anvendelsen af grænseprocedurer begrænses til mindre komplekse sager, 
f.eks. på ansøgere, der har fået beskyttelse i andre stater eller medlemsstater, eller har 
fremlagt elementer, der ikke er relevante for behandlingen af en asylprocedure, idet 
deres anvendelse fortsat overlades til medlemsstaternes skøn;

Grænseprocedurer og et stort antal ankomster

22. minder om, at garantierne i kapitel II i direktivet om asylprocedurer også finder 
anvendelse i tilfælde af et stort antal ankomster; bemærker med dyb bekymring, at 
grænseprocedurer i disse tilfælde skaber yderligere udfordringer med hensyn til 
grundlæggende rettigheder og effektivitet;
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23. er enig i de betænkeligheder, som FRA, FN's højkommissær for flygtninge og FN's 
særlige rapportør om migranters menneskerettigheder har givet udtryk for med hensyn 
til respekten for de proceduremæssige garantier og grundlæggende rettigheder i de 
hurtige grænseprocedurer, der anvendes på de græske øer;

24. opfordrer medlemsstaterne til at undgå grænseprocedurer, da målene i direktivet for 
asylprocedurer og en retfærdig asylprocedure ikke kan garanteres; opfordrer 
medlemsstater, som ikke desto mindre anvender artikel 43 i direktivet om 
asylprocedurer, til at sikre en korrekt gennemførelse i alle dens aspekter;

25. opfordrer Kommissionen til effektivt at overvåge gennemførelsen af direktivet om 
asylprocedurer og træffe foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse;

°

° °

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


